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APRESENTAÇÃO

Para melhor orientar os alunos ingressantes no programa de intercâmbio,
ou até mesmo aqueles que ainda não
fazem parte do programa, mas vislumbram ter essa experiência futuramente,
a UCP criou este manual como forma
de sanar as dúvidas mais frequentes.
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Ingresso no Programa
de Intercâmbio
O Programa de Intercâmbio da UCP
abre vagas semestralmente, sempre nos
meses de abril (para quem deseja iniciar
o intercâmbio no segundo semestre letivo do ano em que este edital for publicado) e em setembro (para quem deseja
iniciar o intercâmbio no primeiro semestre letivo do ano seguinte) através da
publicação de Editais de Convocação.

Assim, cada edital resguardará cada processo seletivo individualmente, trazendo à público número de vagas, destinos
e condições específicas, os quais vinculam o aluno postulante às regras estabelecidas no Edital em vigor à Época da
sua candidatura. Ou seja, se você tem
interesse em ingressar no Programa de
intercâmbio da UCP, deve sempre estar
atendo ao que diz o Edital.

Pré-Requisitos para a
Candidatura
São pré-requisitos para a candidatura:

.
.
.

Estar regularmente matriculado na UCP, tanto no momento da candidatura quanto
no semestre subsequente;
Em se tratando de candidaturas de alunos decorrentes dos cursos de graduação: ter
cursado, pelo menos, 02 (dois) períodos completos até o período que será realizado o
intercâmbio;
Em se tratando de candidaturas de alunos decorrentes dos cursos de pós-graduação
stricto sensu: ter cursado, pelo menos, 01 (um) período completo até o período do intercâmbio.
Núcleo de Intercâmbio Internacional e Cooperação Científica
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Os alunos que integrarem o Programa de Intercâmbio terão
suas responsabilidades financeiras mantidas na UCP. Ou
seja, os participantes continuarão adimplindo suas mensalidades em moeda real (R$) junto à UCP, sem que sejam
devidas taxas acadêmicas para a instituição acolhedora,
exceto em se tratando de matrículas em cursos de idiomas
ou quaisquer cursos extracurriculares, casos em que o estudante assume responsabilidade financeira a parte.
O aluno deverá custear ainda, os gastos com a contratação
de seguro médico internacional, transporte aéreo e/ou local, alimentação, estádio, e os demais decorrentes da viagem.

Os participantes continuarão adimplindo
suas mensalidades junto à UCP.

Obtenção/Renovação de Passaporte
Algumas providências são essenciais para quem quer ingressar no programa de intercâmbio da UCP. A primeira delas é a obtenção de passaporte válido. Ou seja, antes de
mais nada, providencie seu passaporte caso você não tenha, ou se o seu irá vencer durante o período em que você pretende estar viajando a intercâmbio.
O passaporte deverá ser providenciado junto à Polícia Federal. Os trâmites burocráticos
se iniciam através dos procedimentos disponíveis no site: https://servicos.dpf.gov.br/
sinpa/home.do
Se no entanto, o candidato desejar solicitar às vésperas da postulação a emissão ou
renovação de passaporte, havendo pressa para tal em razão da inscrição, haverá a possibilidade de solicitar o Passaporte de Emergência, cujas informações estão disponíveis
na página: http://www.pf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte-de-emergencia.
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Os Postos de atendimento da Polícia Federal que disponibilizam o serviço para solicitação de passaporte no estado
do rio de Janeiro são:

. Aeroporto do Galeão (Ilha do Governador)
. Shopping Leblon (Leblon)
. Shopping Rio Sul (Botafogo)
. Shopping Via Parque (Barra da Tijuca)
. Niterói Shopping (Centro de Niterói)
. DPF/MCE/RJ (Macaé)
. DPF/NIG/RJ (Nova Iguaçu)
. DPF/VRA/RJ(Volta Redonda)

Contratação de Seguro Saúde Internacional
Depois que você fizer a inscrição e for selecionado pela UCP e receber o aceite da instituição que o acolherá, muitas providências deverão ser tomadas.
A primeira será fazer a contratação de seguro médico internacional. Alguns países exigem que o intercambista tenha um plano de saúde para permanecer no local, evitando
gastos para a saúde pública.
A UCP exige que o aluno ao se candidatar para as vagas do intercâmbio comprometa-se, através de TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE
SAÚDE INTERNACIONAL, que o aluno assuma o compromisso para com a contratação.
Este seguro pode ser contratado em qualquer seguradora, como àquelas que fazem o
seguro de auto ou vida, por exemplo. Efetivamente, a contratação deverá ser comprovada na entrevista do visto.

Obtenção de Visto de Estudante
Cada país faz exigências próprias para a permanência de uma pessoa em seu território.
Para isso é bem comum ser requerida a obtenção de documento que atesta a idoneidade do estrangeiro, bem como a motivação que ele tem para permanecer por dado
período em nesse país. A esse documento é dado o nome de visto.
São várias as espécies de vistos existentes. Para os intercambistas em potencial a modalidade de visto que nos interessa é o “Visto de Estudante” e para intercâmbio para
Portugal, o visto a ser solicitado será o “Visto de Estada Temporária”, próprio para pessoas que pretendem permanecer em Portugal menos de um ano..
Para a obtenção do visto, o intercambista deverá procurar o Consulado do país em que
se encontra a Instituição para a qual está se preparando para fazer o intercâmbio.
Na UCP existem, até o presente momento, viabilidade de intercâmbio para CHILE,
COLÔMBIA, ESPANHA, PERU, PORTUGAL E URUGUAI, por isso, destacamos as informações dos consulados destes países mais próximos a Petrópolis.
Núcleo de Intercâmbio Internacional e Cooperação Científica
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DA CHEGADA À EUROPA
Intercambistas que irão para a Europa:
Caso o intercambista entre na europa por outro país que não seja aquele
em que irá residir, deve se dirigir ao
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), em até 72 horas após sua entrada na Europa. Isso é necessário para
legalizar sua entrada no país onde irá
ficar, caso contrário será gerada uma
multa.

O RETORNO AO BRASIL
Quando o intercambista retornar à UCP, é aconselhável trazer junto a ele, cópias carimbadas e assinadas das ementas das disciplinas cursadas, bem como o boletim comprovando o aproveitamento satisfatório na instituição acolhedora. Os documentos que
estiverem em outro idioma, que não seja o Português, terão que ser levados à tradução
juramentada.

Núcleo de Intercâmbio Internacional e Cooperação Científica
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CHILE

COLÔMBIA

Praia do Flamengo, nº 344 /701
Flamengo – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22250-030

Rua Tenente Negrão, nº 140 - 9º andar
Itaim Bibi – São Paulo/SP
CEP: 04530-030
Jurisdição: SP/PR/SC/RS/RJ/ES/MG

Telefone: (21) 3579-9658
http://chile.gob.cl/rio-de- janeiro/en/

ESPANHA

Telefone: (0xx11) 3078-0322/3078- 0662
E-mail: csaopaulo@cancilleria.gov.co
http://saopaulo.consulado.gov.co/

PERU

Rua Lauro Müller, nº 116
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22290-160

Av. Rui Barbosa, nº 314
Flamengo – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22250-020

Telefone: (21) 2543-3200
http://www.exteriores.gob.es/consulados/riodejaneiro/es/Paginas/inicio.aspx

Telefone: (21) 2551-9596
http://www.consuladoperurio.com.br/

PORTUGAL

URUGUAI

Av. Mal. Câmara, nº 160 – Sala 1809
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20020-080

Praia de Botafogo, nº 210 – 601/604
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22250-040

Telefone: (21) 3509-1850
http://consuladoportugalrj.org.br/

Telefone: (21) 2553-6030
http://www.emburuguai.org.br/
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CHILE

PERU

Embaixada em Santiago
Calle Padre Alonso de Ovalle, 1665 - Centro
Santiago - República do Chile
Cassila de Correio: 1497
Tel.: (562) 876-3400

Embaixada em Lima
Av. José Pardo 850, Miraflores
Lima - Peru - CEP: 15074
Tel.: (511) 512-0830
www.embajadabrasil.org.pe

Consulado-geral em Santiago
Calle Enrique Mac-Iver, 225
Ed. Banco Exterior, 15º Piso - Centro
Santiago – República do Chile
Tel.: (562) 820-5800/810/811/812/813

PORTUGAL

COLÔMBIA
Embaixada em Bogotá
Calle 93, NR 14-20, piso 8
Bogot - Colômbia
Tel.: (571) 218-0800

Embaixada em Lisboa
Estrada das Laranjeiras, 144
1649-021 Lisboa Portugal
Tel.: (35121) 724-8510
www.embaixadadobrasil.pt
Consulado-geral em Lisboa
Praça Luis de Camões, 22, 1º andar
1200-243
1249-190 Lisboa – Portugal
Tel.: (35121) 321-4100
www.consulado-brasil.pt

ESPANHA
Embaixada em Madri
Calle Fernando El Santo, 6
Madrid - Espanha - CEP: 28010
Tel.: (3491) 700-4650

URUGUAI
Embaixada do Brasil no Uruguai
Bulevar Artigas 1394 – CP 11300
Telefone: +598 2707-2119
E-mail: montevideu@brasil.org.uy

Consulado-geral em Madri
Calle Zurbano, 71 - Bajo
Madrid - Espanha - CEP: 28010
www.consuladobrasil.es
Consulado-geral em Barcelona
Avenida Diagonal, 468 - 2º piso
Barcelona - Espanha
Tel.: (34) 93 488 22 88
www.brasilbcn.org

Consulado do Brasil em Montevidéu
Convención, 1343 – 6º andar (esquina
com Avenida 18 de Julio).
Telefone: +598 2901-2024
E-mail: cg.montevideu@itamaraty.gov.
br
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Núcleo de Intercâmbio Internacional e Cooperação Científica
Rua Benjamin Constant, 213 - Centro
Petrópolis/RJ - CEP: 25610-130
E-mail: intercambio@ucp.br
Tel. (24) 2244-4089

